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REPRESENTANTE: Adalberto Rocha de Abreu. VALOR DO
CONTRATO: R$ 104.596,22 (cento e quatro mil, quinhentos e
noventa e seis reais e vinte e dois centavos). Vigência: 31/12/2018.
Base Legal: Lei Federal Nº 8.666/93 e Alterações. Ciro Evangelista
de Souza Neto- Secretário Municipal de Administração e
Finanças.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO.
ADESÃO Nº 002/2018. REF: PREGÃO PRESENCIAL: Nº
007/2018 - SRP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 -

São Domingos do Maranhão - MA. CONTRATANTE: Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social. REPRESENTANTE: Ciro
Evangelista de Souza Neto. OBJETO: Fornecimento parcelado de
materiais de limpeza diversos e utensílios de copa e cozinha para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social. DATA DA ASSINATURA: 22/03/2018. CONTRATADO: A.
R DE ABREU CIA LTDA- ME (Cocais Distribuidora), Rua Jamil
De Miranda Gedeon, Nº 583, Bairro Parque Piaui, Timon - Ma,
CNPJ: 10.464.744/0001-10, Inscrição Est. 12.308.824-0,
REPRESENTANTE: Adalberto Rocha de Abreu. VALOR DO
CONTRATO: R$ 104.942,00 (cento e quatro mil, novecentos e
quarenta e dois reais). Vigência: 31/12/2018. Base Legal: Lei
Federal Nº 8.666/93 e Alterações. Winistan Carvalho de Oliveira-
Secretária Municipal de Assistência Social.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018 - SRP

Processo Administrativo nº 02.2003.0001/2018.
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de

seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a
contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de
materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades
das Secretarias Municipais em conformidade com o Termo de Referencia
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos
Municipais nº 456 e 458/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 09:00 horas do dia 11 de abril de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 - SRP

Processo Administrativo nº 02.2003.0002/2018.
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de

seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a
contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios
diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em
conformidade com o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital,
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº
10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 456 e 458/2014 e
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 11
de abril de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018

Processo Administrativo nº 02.2003.0003/2018.
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos
interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a
contratação de empresa o fornecimento de materiais de construção em
geral e do tipo grosso, materiais elétricos, hidráulicos e de iluminação
pública, ferramentas e ferragens diversas para atender as necessidades do
Município, em conformidade com Termo de Referencia disposto no
Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 11
de abril de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018

Processo Administrativo nº 02.2003.0004/2018.
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos
interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a
contratação de empresa a prestação de serviços de organização e
realização das festividades de festejos juninos e aniversário da cidade
para atender as necessidades do Município, em conformidade com
Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02,
Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 09:00 horas do dia 12 de abril de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018

Processo Administrativo nº 02.2003.0005/2018.
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos
interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a
contratação de empresa para a prestação de manutenção preventiva e
corretiva com fornecimento de peças de condicionadores de ar para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade
com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02,
Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 11:00 horas do dia 12 de abril de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018

Processo Administrativo nº 02.2003.0006/2018.
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos
interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a
contratação de empresa para o fornecimento de coffee break e refeições
prontas para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em
conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o
qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº
10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 12 de abril de
2018.

As sessões públicas de julgamento serão realizadas na sala da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada nas dependências
da Secretaria Municipal de Administração, situada à Avenida José Olavo
Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, no dia, hora e local citados,
em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital
e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª,
das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço.

Presidente Dutra-MA, 26 de março de 2018.
JOHN SBERGUES RODRIGUES DE SOUSA

C A RVA L H O

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018

Processo Administrativo nº 02.0702.0008/2018.
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através

de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público
para conhecimento dos interessados a CONTINUAÇÃO após
IMPUGNAÇÃO e CORREÇÃO DO EDITAL da licitação na
modalidade Tomada de Preços, do Tipo Menor Preço GLOBAL,
objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada para
planejamento, organização e execução de concurso público para
atender as necessidades do Município, o qual será processado e
julgado em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 10:00 horas do dia 13 de abril de 2018.

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2018

Processo Administrativo nº 02.2003.0007/2018.
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através

de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público
para conhecimento dos interessados que estará realizando licitação
na modalidade Tomada de Preços, no regime de empreitada por
Menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa para a
prestação de serviços de conclusão da obra de construção do
centro de referência especializado de Assistência Social-CREAS no
Município, o qual será processado e julgado em conformidade com
as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores
e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 13 de
abril de 2018.

As sessões públicas de julgamento serão realizadas na sala
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada nas
dependências da Secretaria Municipal de Administração, situada à
Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA,
no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de habilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à
disposição de interessados no mesmo endereço para consulta
gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das
08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo
endereço.

Presidente Dutra-MA, 26 de março de 2018.
JOHN SBERGUES RODRIGUES DE SOUSA

C A RVA L H O
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 42/2018.
OBJETO Contratação de Empresa Especializada na

Aquisição de Material de Expediente, Limpeza e Gêneros
Alimentícios, através da Emenda Parlamentar nº 3.323/2017/MS, de
interesse da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS da Cidade de
Rosário, LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas Posteriores Alterações
e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial Nº
03/2018/CPL, Empresa CONTRATADA: A.G.M. LUSTOSA - EPP
CNPJ Nº 11.107.729/0001-88. O valor de R$ 291.791,37 (duzentos e
noventa e um mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e sete
centavos). Vigência: 12 (doze) meses.

CONTRATO Nº 43/2018.
OBJETO Contratação de Empresa Especializada na

Aquisição de Material de Expediente, Limpeza e Gêneros
Alimentícios, através da Emenda Parlamentar nº 3.323/2017/MS, de
interesse da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS da Cidade de
Rosário, LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas Posteriores Alterações
e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial Nº
03/2018/CPL, Empresa CONTRATADA: COMERCIAL
MARANHENSE EIRELI-ME CNPJ Nº 28.966.665/0001-73. O valor
de R$ 184.673,47 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e
três reais e quarenta e sete centavos). Vigência: 12 (doze) meses.

CONTRATO Nº 44/2018.
OBJETO Contratação de Empresa Especializada na

Aquisição de Material de Expediente, Limpeza e Gêneros
Alimentícios, através da Emenda Parlamentar nº 3.323/2017/MS, de
interesse da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS da Cidade de
Rosário, LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas Posteriores Alterações
e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial Nº
03/2018/CPL, Empresa CONTRATADA: SKAR COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ Nº 41.488.339/0001-66. O valor de
R$ 106.118,07 (cento e seis mil, cento e dezoito reais e sete
centavos). Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2018

Prestação de Serviços de Cuidados e Preservação de Imóveis,
incluindo mão-de-obra, Materiais e Equipamentos, de interesse da
Secretaria Municipal de Educação da Cidade de Rosário-MA,
LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas Posteriores Alterações e
Proposta de Preços, Pregão Presencial Nº 25/2017/CPL/SRP, Empresa
CONTRATADA: STEEPEN ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ Nº
24.879.782/0001-49. O valor de R$ 1.109.180,56 (um milhão, cento e
nove mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos). Vigência:
12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO AMARO DO MARANHÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018 - CPL

A Prefeitura Municipal de Santo Amaro do Maranhão,
através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para
conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade
Tomada de Preços nº 03/2018-CPL, do tipo menor preço global, sob
o regime de execução empreitada por preço unitário, às 10h:30min
horas do dia 11 de abril de 2018,na sala da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, situada na Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n
- Centro Santo Amaro do Maranhão, cujo objeto é a contratação de
empresa de engenharia para a prestação de serviços de construção da
Escola São Caetano, situada no povoado de João Caetano, no
Município de Santo Amaro do Maranhão, na forma da Lei Federal nº
8.666/1993 aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº
147/2014 e demais normas pertinentes à espécie. O edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente
de Licitação - CPL, situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n,
centro - Santo Amaro do Maranhão/MA de 2ª a 6ª feira, no horário
das 08h às 11h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou
obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 30,00 (trinta
reais) feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecadação
Municipal - DAM. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e
pelo telefone (98) 33571640.

TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018 - CPL

A Prefeitura Municipal de Santo Amaro do Maranhão,
através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para
conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade
Tomada de Preços nº 04/2018-CPL, do tipo menor preço global, sob
o regime de execução empreitada por preço unitário, às 14h:30min
horas do dia 11 de abril de 2018,na sala da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, situada na Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n
- Centro Santo Amaro do Maranhão, cujo objeto é a contratação de
empresa de engenharia para a conclusão dos serviços de construção
de uma quadra escolar poliesportiva coberta com vestiário, localizada
no povoado Boa Vista, no Município de Santo Amaro do Maranhão,
na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 aplicando-se os
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas
pertinentes à espécie. O edital e seus anexos estão à disposição dos
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ADITIVOS

SECRETARIA   DE   ESTADO   DA    INFRAESTRUTURA

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO  DO CONTRATO
Nº 049/2017 – UGCC/SINFRA  PROCESSO Nº 265981/2017 –
SINFRA - DAS PARTES: O GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura -
SINFRA, com sede a Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n°, Ed. Clodomir
Milet, 3° andar, bairro Calhau, São Luís- MA, inscrita no CNPJ sob o n°
08.892.295/0001-60, neste ato representado pelo Subsecretário de Estado
da Infraestrutura/SINFRA, Sr. ADENILSON PONTES RODRIGUES,
na condição de ordenador de despesas, portador do RG nº 19633662002-
1 SSP MA, e inscrito no CPF sob o n.º 401.776.453-34, residente e

domiciliado nesta Capital, e a empresa ENGETECH CONSTRUTO-
RA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
nº 11.109.254/0001-69, com endereço na Rua Aririzal, nº08, Quadra
01, Bairro: Jardim Eldorado, São Luís/MA. DO OBJETO DO CON-
TRATO: “construção do prédio e uma Escola Profissional do Instituto
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA, na cidade de
Santa Helena - MA. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O
presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de serviços, tendo
em vista os ajustes necessários na planilha inicial, do contrato nº 049/
2017 UGCC/SINFRA do Processo nº 227699/2017. CLÁUSULA SE-
GUNDA – DO VALOR:  O presente Termo Aditivo do Contrato nº
049/2017 – UGCC/SINFRA, tem a importância de R$ 1.767.039,47
(um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, trinta e nove reais e
quarenta e sete centavos), correspondente a 16,50% (dezesseis vírgula
cinquenta por cento) do valor inicial do contrato que é de R$
10.710.067,77 (dez milhões, setecentos e dez mil, sessenta e sete
reais e setenta e sete centavos). O Contrato passa a ter o valor de
R$ 12.477.107,24 (doze milhões, quatrocentos e setenta e sete mil,
cento e sete reais e vinte  e quatro centavos). CLAÚSULA
TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES:
12362059532550001; FONTE: 0114000000; ND: 449051; UGR:
530101; PI: IEMASHELENA. DATA DA ASSINATURA: 19 de mar-
ço de 2018. BASE LEGAL: Lei 8.666/93. São Luís, 19 de março de
2018. ASSINATURAS: ADENILSON PONTES RODRIGUES, na
condição de ordenador de despesas, portador do RG n.º19633662002-
1 SSP MA, e inscrito no CPF sob o n.º 401.776.453-34, e NARTÉRCIO
SILVA DOS SANTOS, CPF sob n° 933.422.683-87, pela empresa
ENGETECH CONSTRUTORA LTDA. Arquivamento: Unidade
Gestora de Contratos e Convênios/SINFRA. Marcio Marcelo de Souza Trindade
Gestor de Contratos e Convênios/SINFRA

SECRETARIA   DE   ESTADO   DAS   CIDADES   E
 DESENVOLVIMENTO   URBANO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO Nº 010/2016 - ASSJUR/
SECID. REF.: Processo n.º 021003/2018 - SECID. PARTES: Estado
do Maranhão, através da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvol-
vimento Urbano/SECID, inscrita no CNPJ nº 10.829.387/0001-
47 e a empresa VIAMAC ENGENHARIA LTDA. - ME, inscrita
no CNPJ sob nº 11.093.344/0001-09. DO PRAZO: Fica
aditivado em 60 (sessenta) dias o prazo do Contrato nº 10/2016-
ASSJUR/SECID, com previsão de término em 29/03/2018. BASE
LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 25/
01/2018. FORO: Comarca de São Luís/MA. SIGNATÁRIOS:
Flávia Alexandrina Coelho Almeida Moreira - Secretária de Esta-
do das Cidades e Desenvolvimento Urbano/SECID e Leônidas
Araújo de Oliveira- Viamac Engenharia Ltda. - Me. Cauê Ávila Aragão -
Chefe da Assessoria Jurídica /SECID - OAB/MA n.º 12.139.

SECRETARIA   DE   ESTADO   DOS   DIREITOS  HUMANOS
  E   PARTICIPAÇÃO   POPULAR

RESENHA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO. SECRETA-
RIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E PARTICIPA-
ÇÃO POPULAR/SEDIHPOP. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 04/2016 – SEDIHPOP. PARTES: O Estado do
Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular/SEDIHPOP, e a EMPRESA M. SANTOS CO-
MÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP. DO
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8.666/93, e suas alterações posteriores. Tendo por objeto a eventual
contratação de empresa especializada nos serviços gráficos para as
secretarias municipais, no dia 10 de abril de 2018, as 11h00min (horá-
rio de Brasília) na sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio
da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão. O Edital e
seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta-feira das
08h00min as 12h00min para consulta grátis ou ser adquirido mediante
DAM - taxa de R$ 30,00 (trinta reais), na sala da Comissão de Licitação,
localizada na Av. cel. Francisco Moreira, n° 45, Centro, Santa Quitéria Do
Maranhão/MA - CEP 65.540-00, demais informações pelo endereço ele-
trônico cpl.santaquiteria.ma@gmail.com. Santa Quitéria do Maranhão - MA,
22 de março de 2018. RENNEFILD GARRETO VASCONCELOS.
Pregoeiro Oficial - CPL.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   MILAGRES   DO
MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 007/2018. O
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão,
Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Munici-
pal n.º 010/2018 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto a Contratação
dos Serviços de Locação de Veículos de Interesse da Secretaria Munici-
pal de Educação, no dia 09 de Abril de 2018, as 08:00 horas (horário de
Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente
de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatrão, 118, Centro, Mila-
gres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina
web do Portal de Compras Públicas - endereço https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo
endereço e/ou pelo telefone (98)98427-2269, das 08:00 as 12:00hs. Mi-
lagres do Maranhão - MA, 21 de Março de 2018. DOMINGOS ALVES
DOS REIS NETO - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. ACHA-SE ABERTO, NO MU-
NICÍPIO DE MILAGRES/MA. CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/
2018, visando à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILI-
AR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTADA NA LEI FEDERAL Nº.
11.947 / 2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº. 038 / 2009, PARA O ATEN-
DIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR /PNAE. Conforme definido no respectivo Edital e seus
anexos, com entrega de forma parcelada pelo período de Abril a De-
zembro de 2018, sendo que está dispensa de licitação será regida pela
Lei Federal nº. 11.947 / 2009, pela Resolução FNDE / CD nº. 038 /
2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e demais legislações perti-
nentes. ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS: DIA 17 (dezessete) de Abril de
2018 ÀS 09H30MIN (nove horas e trinta) na Secretaria Municipal de
Educação. O edital completo e seus anexos poderão ser consultados e retira-
dos, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Cel Francisco
Macatrão, nº 118 - Centro, no horário de expediente. Informações pelo tel.
(98)98427-2269. Brejo/MA, 21 de Março de 2018. ALINE SILVA
CALDAS RODRIGUES - Secretaria Municipal de Educação.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   MARAJÁ   DO   SENA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-
CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO
SENA, com sede na Avenida Dep. César Bandeira, s/n, Centro, no
município de Marajá do Sena, Estado do Maranhão, através do Prego-
eiro Municipal, torna público, que fará realizar licitação na modalidade

Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, tendo
por objeto o Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios
destinados a Alimentação Escolar para atender aos alunos da rede de
ensino deste município, conforme edital e anexos. A sessão do certame
licitatório será realizada no dia 11 de Abril de 2018, às 09:00hs (nove
horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no
mesmo endereço. Marajá do Sena - MA. 20 de Março de 2018.
ELIAS SILVA NASCIMENTO - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-
CPL/PMMS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO
SENA, com sede na Avenida Dep. César Bandeira, s/n, Centro, no
município de Marajá do Sena, Estado do Maranhão, através do Prego-
eiro Municipal, torna público, que fará realizar licitação na modalidade
Pregão, na sua forma Presencial, do tipo Menor Preço Global, tendo
por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação dos
Serviços de Coleta de Lixo e Limpeza Pública em ruas e logradouros
deste município, conforme edital e anexos. A sessão do certame
licitatório será realizada no dia 11 de Abril de 2018, às 11:00hs (onze
horas), na sala de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão
ser consultados e obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicio-
nais no mesmo endereço. Marajá do Sena-MA. 20 de Março de 2018.
ELIAS SILVA NASCIMENTO - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   PRESIDENTE   DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 014/2018 -
Sistema de Registro de Preços (SRP). Processo Administrativo nº
02.2003.0001/2018. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA,
através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interes-
sados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
Presencial, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PRE-
ÇOS, objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual
fornecimento de materiais de expediente e consumo diversos para aten-
der as necessidades das Secretarias Municipais em conformidade com
o Termo de Referencia disposto no Anexo I do edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02,
Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, Decretos Municipais nº 456 e 458/2014 e subsidiariamente
as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 11 de abril de
2018. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências
da Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação - CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n,
Centro, Presidente Dutra - MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a
6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento adicional no mesmo ende-
reço e através do Telefone nº 99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra
@hotmail.com. Presidente Dutra (MA),  26  de  março de  2018.  JOHN
SBERGUES RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 015/2018 -
Sistema de Registro de Preços (SRP). Processo Administrativo nº
02.2003.0002/2018. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA,
através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interes-
sados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma
Presencial, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO DE PRE-
ÇOS, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de
gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades das Secreta-
rias Municipais,  em conformidade com o Termo de Referencia dispos-
to no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformi-
dade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006,
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alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº
456 e 458/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se
às 11:00 horas do dia 11 de abril de 2018. A sessão pública de julgamen-
to será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Admi-
nistração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada
à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, no
dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de pro-
posta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de inte-
ressados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição medi-
ante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Escla-
recimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº 99
3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), 26 de março de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 016/2018.
Processo Administrativo nº 02.2003.0003/2018. A Prefeitura Muni-
cipal de Presidente Dutra - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa o forne-
cimento de materiais de construção em geral e do tipo grosso, materiais
elétricos, hidráulicos e de iluminação pública, ferramentas e ferragens
diversas para atender as necessidades do Município, em conformidade
com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02,
Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as disposições da
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 11 de abril de 2018. A sessão
pública de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Mu-
nicipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação -
CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra
- MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de
proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº 99
3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra @hotmail.com. Presidente Dutra
(MA), 26 de março de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 017/2018.
Processo Administrativo nº 02.2003.0004/2018. A Prefeitura Muni-
cipal de Presidente Dutra - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa a presta-
ção de serviços de organização e realização das festividades de festejos
juninos e aniversário da cidade para atender as necessidades do Muni-
cípio, em conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I
do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente
as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 12 de abril de
2018. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da
Secretaria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente
de Licitação - CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro,
Presidente Dutra - MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebi-
dos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão
à disposição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou
aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00
horas. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone
nº 99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra @hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), 26 de março de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 018/2018.
Processo Administrativo nº 02.2003.0005/2018. A Prefeitura Muni-
cipal de Presidente Dutra - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para a
prestação de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de pe-
ças de condicionadores de ar para atender as necessidades das Secretarias
Municipais, em conformidade com Termo de Referencia disposto no Ane-
xo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente
as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 12 de abril de 2018.
A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências da Secre-
taria Municipal de Administração, na sala da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Pre-
sidente Dutra-MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os
envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à dispo-
sição de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisi-
ção mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº 99
3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra
(MA), 26 de março de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 019/2018.
Processo Administrativo nº 02.2003.0006/2018. A Prefeitura Muni-
cipal de Presidente Dutra - MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para o
fornecimento de coffee break e refeições prontas para atender as neces-
sidades das Secretarias Municipais, em conformidade com Termo de
Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e
julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei Fede-
ral n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 15:00 horas do dia 07 de março de 2018. A sessão pública
de julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal
de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra -
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), 26 de março de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 004/2018.
CONTINUAÇÃO APÓS IMPUGNAÇÃO. Processo Administra-
tivo nº 02.0702.0008/2018. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
- MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna
público para conhecimento dos interessados a CONTINUAÇÃO após
IMPUGNAÇÃO e CORREÇÃO DO EDITAL da licitação na moda-
lidade Tomada de Preços, do Tipo Menor Preço GLOBAL, objetivando
a contratação de pessoa jurídica especializada para planejamento, orga-
nização e execução de concurso público para atender as necessidades
do Município, o qual será processado e julgado em conformidade com
as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia  13 de abril  de
2018. A sessão pública de julgamento será realizada na sala da Comis-
são Permanente de Licitação-CPL, localizada nas dependências da Se-
cretaria Municipal de Administração, situada à Avenida José Olavo
Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra-MA, no dia, hora e local cita-
dos, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e proposta. O
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Edital e seus anexos estão à disposição de interessados no mesmo
endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento
de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclarecimento
adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº 99 3663-3470
e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA),
em 26 de março de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS: Nº 006/2018.
Processo Administrativo nº 02.2003.0007/2018. A Prefeitura Muni-
cipal de Presidente Dutra - MA, através de sua Comissão Permanente
de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados
que estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, no
regime de empreitada por Menor Preço Global, objetivando a contratação
de empresa para a prestação de serviços de conclusão da obra de cons-
trução do centro de referência especializado de Asssistência Social-
CREAS no Município, o qual será processado e julgado em conformi-
dade com as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações poste-
riores e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia  13
de abril de 2018. A sessão pública de julgamento será realizada na sala
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada nas depen-
dências da Secretaria Municipal de Administração, situada à Avenida
José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra-MA, no dia, hora
e local citados, em que serão recebidos os envelopes de habilitação e
proposta. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados
no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição mediante
pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Esclareci-
mento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº 99 3663-
3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra
(MA), em 26 de março de 2018. JOHN SBERGUES RODRIGUES
DE SOUSA CARVALHO - Presidente da CPL.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   ALCÂNTARA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2018. A
Prefeitura Municipal de Alcântara/MA comunica aos interessados
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 016/2018, no
dia 10/04/2018, às 10h00, horário local, Contratação de empresa
para o fornecimento de material de limpeza e higiene para uso
na rede hospitalar do município; como: hospital municipal, Uni-
dades Básicas de Saúde-UBS, postos de saúde (atenção básica) e
outros. O presente Edital estará à disposição dos interessados no
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Alcântara, sito
à Praça da Matriz, 01 - Centro - 65.250-000 - Alcântara - Maranhão, de
segunda a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 12:00 horas,
onde poderão ser consultados  ou obtido gratuitamente por meio digital
na Comissão de Licitação ou cópia impressa, mediante o recolhimento
da importância de R$ 50 (cinquenta reais), não reembolsáveis, através
de DAM-Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos cus-
tos da reprodução. Alcântara (MA), 20/03/2018. JOSUELMO ANDRÉ
SOUZA FARIAS - Pregoeiro Municipal de Alcântara

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2017. A
Prefeitura Municipal de Alcântara/MA comunica aos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial de nº. 017/2018,
no dia 10/04/2018, às 14h00, horário local, objetivando a Contratação
de empresa especializada para o fornecimento de Bens Duráveis
e Não Duráveis para equipar/estruturar as ações da atenção bási-
ca através da emenda parlamentar número 37760014/2017, visan-
do atender as Unidades Básicas de Saúde - UBS, conforme as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Alcântara MA. O
presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento
de Licitações da Prefeitura Municipal de Alcântara, sito à Praça da
Matriz, 01 - Centro - 65.250-000 - Alcântara - Maranhão, de segunda
a sexta (exceto feriados) no horário das 08:00 as 12:00 horas, onde
poderão ser consultados  ou obtido gratuitamente por meio digital na
Comissão de Licitação ou cópia impressa, mediante o recolhimento da

importância de R$ 50 (cinquenta reais), não reembolsáveis, através de
DAM-Documento de Arrecadação Municipal, referentes aos custos
da reprodução. Alcântara (MA), 20/03/2018. JOSUELMO ANDRÉ
SOUZA FARIAS - Pregoeiro Municipal de Alcântara

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   GOVERNADOR
NEWTON   BELLO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON
BELLO - MA, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação -
CPL, torna público aos interessados que realizará licitação na modali-
dade Pregão para Registro de Preço, sob a forma Presencial, de nº 017/
2018, processo nº 0115/2018, cujo objeto trata da Aquisição de mate-
riais hidráulicos e elétricos para Município de Governador Newton
Bello - MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta e
Documentação serão em Sessão Pública a ser realizada às 10h00min do
dia 05 de abril de 2018, na Sala de Licitações da CPL, localizada no
prédio da Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello - MA,
Avenida Nezinho Brandão, BR 316, s/n neste Município. O Edital e
seus anexos encontram se à disposição dos interessados no mesmo
endereço e informações poderão ser obtidas das 08h:00min às 12h:00min a
partir do dia 27 de março de 2018.Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Permanente de Licitação, em horário de expediente.
PATRÍCIA DA SILVA CRUZ - Pregoeira de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON
BELLO-MA, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação -
CPL, torna público aos interessados que realizará licitação na modali-
dade Pregão para Registro de Preço, sob a forma Presencial, de nº 018/
2018, processo nº 0116/2018, cujo objeto trata da Aquisição de medi-
camentos, insumos e materiais odontológicos para Município de Go-
vernador Newton Bello - MA. O recebimento e abertura dos envelopes
de Proposta e Documentação serão em Sessão Pública a ser realizada às
14h30min do dia 05 de abril de 2018, na Sala de Licitações da CPL, locali-
zada no prédio da Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello -
MA, Avenida Nezinho Brandão, BR 316, s/n neste Município. O Edital e
seus anexos encontram se à disposição dos interessados no mesmo ende-
reço e informações poderão ser obtidas das 08h:00min às 12h:00min a
partir do dia 27 de março de 2018.Esclarecimentos adicionais deverão ser
protocolados na Comissão Permanente de Licitação, em horário de expediente.
PATRÍCIA DA SILVA CRUZ - Pregoeira de Licitação.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   ALTAMIRA   DO
MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. A
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
ALTAMIRA DO MARANHÃO /MA avisa aos interessados que fará
realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade:
Pregão Presencial. Tipo de licitação: Menor Preço por Lote, que será
regida pela Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei
nº 8.666/93, suas alterações. Objeto:  fornecimento de material
limpeza, expediente, didático, esportivo e gêneros alimentícios
para atender as necessidades do município de Altamira do Mara-
nhão-MA. ABERTURA: 10 de Abril de 2018, as 08:30 (oito horas e
trinta minutos), na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada
na Praça da Matriz Nº 01, Centro - ALTAMIRA DO MARANHÃO /
MA, onde serão recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E PRO-
POSTA. Fonte de Recursos: RECURSO PROPRIO. MDE,
FUNDEB 40. PDDE, QSE, FMS, VIGILANCIA SANITARIA,
CAPS, PAB, FMAS, CREAS, CRAS, IGD, SCFV.  Participarão da
Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem pos-
suir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a
execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licita-
ção. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura
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Campos e Levi Pontes
na Assembleia.  
POLÍTICA 3 

MOEDA COTADA EM

R$ 3,30
MOEDA COTADA EM

R$ 4,11

-0,45% +0,21% 
MARÉ ALTA
03h19             5.4m
15h36             5.5m 

MARÉ BAIXA
09h19 0.9m
22h08               0.7m

Nublado a encoberto
com pancadas de
chuva.
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Confira o resultado 
das loterias em 
oestadoma.com/443712
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Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00

Esportes

Brasil joga
com a
Alemanha 
hoje em
amistoso

Alternativo

“Paixão
Segundo
Nós” pela
primeira 
vez no TAA

No sentido São Luís/Cujupe, foram vendidas
as passagens até o dia 30; ao contrário, só
há para a terça-feira, dia 3 de abril. CIDADES 2

Ferry-boat estão com
passagens esgotadas 
até o dia 30 deste mês

Semana Santa

Presa
quadrilha
que atacou
posto 
da PRF 

Em Açailândia

POLÍCIA 5

Waldir
Maranhão 
oficializou
pedido 
ao PT

Filiação

POLÍTICA 3

São Luís, 27 de março de 2018 Terça-feira. nº 20.199

Faltam

dias
79

VOCÊ SABIA?

A seleção da Suíça
não tomou nenhum
gol na Copa do
Mundo de 2006, na
Alemanha.
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Lula condenado,
mas livre por

salvo-conduto
Com a decisão do TRF-4, Lula
poderia ser preso. Mas fica

livre pelo menos até 4 de abril,
quando o STF vai julgar um

habeas corpus preventivo. POLÍTICA 2

Bancos
Não funcionam

Shoppings
Funcionam em

horário diferenciado 

Rua Grande
Lojas não abrem 

Supermercados 
Não vão funcionar.

Reabrem no sábado

SEXTA-FEIRA SANTA

Repartições
Nao funcionam CIDADES 2Passageiros embarcam no ferry Cidade de Pinheiro, na Ponta da Espera, em São Luís, rumo a Cujupe

Durante a entrega do Ecoponto, estudantes tiveram a oportunidade de aprender a fazer o descarte de entulhos corretamente

Divulgação

Paulo Soares

Paulo Soares

CIDADES 2

Feriado da Semana 
Santa vai alterar a 
rotina em São Luís

O que funciona?

Ecoponto 
é entregue
no Anil
para coleta
seletiva

Limpeza

Moradores do Anil e de mais 13
bairros passaram a contar com
Ecoponto, inaugurado ontem. É
o 10° equipamento de coleta se-
letiva da capital. CIDADES 2



esportes@mirante.com.br
São Luís, Terça-feira, 27 de março de 2018

Seleção Brasileira
enfrenta a Alemanha 
hoje em jogo amistoso
Pág. 7

Não agradou ninguém
Dirigentes e torcedores tentam antecipar a data do primeiro jogo da final do Maranhense para o domingo, 1º; 
a FMF definiu que os jogos da final serão no dia 5 de abril (quinta-feira) e a volta no dia 8 do mesmo mês (domingo)

Bine Morais

O
presidente do Moto
Club, Célio Sérgio, está
tentando a todo custo
antecipar a data do pri-

meiro jogo do Campeonato Mara-
nhense para o Domingo de Páscoa,
1º - a partida está marcada para as
21h45 da quinta-feira, 5. 

O dirigente alega que a data de-
terminada pela Federação Mara-
nhense de Futebol (FMF) prejudi-
cariam os finalistas. Um pequeno
grupo de torcedores motenses  pro-
testou na porta da sede da entida-
de que dirige o futebol no estado, na
tarde de ontem.

Logo após a definição dos fina-
listas, a FMF divulgou a tabela de-
talhada da final do Campeonato
Maranhense 2018.  A  ida está mar-
cada para o dia 5 de abril (quinta-
feira), às 21h45, no Castelão, e a vol-
ta será dia 8 do mesmo mês (do-
mingo), às 18h, no Estádio Frei Epi-
fânio D’Abadia. 

“Estas datas são inviáveis. Por ser
uma decisão, queremos um bom pú-
blico, e um jogo marcado para a quin-
ta-feira, às 21h45, dificulta o acesso
do torcedor ao estádio, porque após
a partida não haverá sequer ônibus
para ele voltar para casa. Além da con-

corrência que a gente terá nesse dia
com a TV”, explicou  Célio Sérgio.

De acordo com FMF, as datas
protocoladas foram mudadas por
conta de pedidos das TVs que trans-
mitem o Campeonato Maranhense.
“O presidente da FMF, Antônio Amé-
rico, está viajando, mas estamos ten-
tando um entendimento com a TV
que transmitirá os jogos e o Impera-
triz para trazer o jogo de ida pelo me-
nos para o sábado (31 deste mês) à
tarde, quando o certo seria domingo
(1º de abril), também à tarde. Acredi-
to que todos nós podemos chegar a
um entendimento para o bem dos
dois clubes”, disse o dirigente.  

Enquanto Célio Sérgio tenta via
FMF a mudança das datas das finais
do Campeonato Maranhense,
membros de torcidas organizadas
do Moto não gostaram das mudan-
ças das datas e fizeram protesto on-
tem, na sede da entidade que dirige
o futebol no estado.

Outro grupo de torcedores to-
mou uma via distinta e denunciou
à Procuradoria do Consumidor exi-
gindo que as datas originais dos jo-
gos (1º e 8 de abril) sejam mantidas.
A denúncia foi feita informalmen-
te e não foi protocolada. O gabine-

te da promotora Lítia Cavalcante
confirmou ter recebido e que vai
analisar o caso.

Alheio aos problemas extra-cam-
po, o time voltou a treinar ontem pe-
la manhã, na academia, e à tarde fez
trabalhos com bola no CT Pereira dos
Santos. “Perdemos o Betão para este
primeiro jogo, pois ele vai cumprir
suspensão, mas temos um substitu-
to à altura, que é o Wesley. Ele tem
nossa total confiança. Tem ainda a
volta do Diego (Renan) na lateral. Es-
tamos felizes por isso também”, dis-
se o treinador Marcinho.

Com isso, a tendência é que o
Moto entre em campo com: Rodrigo
Ramos; Diego Renan, Wesley, Wan-
derson e Chico Bala; Rafael Santos,
Bruno Menezes, Jaílson e Everlan; Ri-
cardo Maranhão e Val Barreto. �

PEQUENO
grupo de torcedores

do Moto Club
protestou na porta

da FMF 

NA WEB

Mais notícias de Esportes em
oes ta doma.com

Sampaio anuncia 
a contratação do  
atacante Magrão
oestadoma.com/443729
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MA VALOR DO CONTRATO: R$ 358.500,00 (trezentos e cinquenta e
oito mil e quinhentos reais), VIGÊNCIA: 31/12/2018. BASE LEGAL: Lei
Federal  nº  8.666/93  e  alterações.  Aristeu  Moraes  Nunes  Martins  -
Secretário Municipal.

EXTRATO  DE  CONTRATO.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE
FORNECIMENTO  Nº  002.20032018.13.0102018.  PREGÃO
PRESENCIAL: Nº 010/2018. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Presidente Dutra – MA, através da Secretaria Municipal de Educação.
OBJETO: Fornecimento parcelado de combustíveis (óleo diesel comum;
gasolina  comum)  para  atender  as  necessidades  da  secretaria
municipal  de  Educação.  DATA  DA  ASSINATURA:  20/03/2018.
CONTRATADO: M. N. DA SILVA TAVARES – ME (AUTO POSTO FALCÃO),
CNPJ n.º 07.114.264/0001-15,com sede na Avenida Olavo Sampaio, nº
1225, Centro. Presidente Dutra – MA. REPRESENTANTE: Sr. José Jerly
Cabral Nunes, CPF: 602.041.523-64, residente e domiciliado à Avenida
Tancredo Neves - Bairro: Vila Militar s/n, na cidade de  Presidente Dutra
MA, VALOR DO CONTRATO: R$ 561.556,05 ( quinhentos e sessenta e
hum  mil  quinhentos  e  cinquenta  e  seis  reais  e  cinco  centavos),
VIGÊNCIA:  31/12/2018.  BASE  LEGAL:  Lei  Federal  nº  8.666/93  e
alterações. Jurivaldo Carvalho De Souza - Secretário Municipal.

 

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

ERRATA. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
002/2018/CPL

ERRATA. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
002/2018/CPL.   A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal  de  Presidente  que  o   Extrato  de  Ratificação  publicado  no
Diário  Oficial  dos  Municípios  do  Estado  do  Maranhão,  na
edição  n°1.807, de 23 de Março de 2018, ONDE LEU-SE: fundamento
nos termos do inciso X do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, LEIA-SE: fundamento nos termos do inciso II do art. 24 da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. John Sbergues Rodrigues
de Souza Carvalho – Presidente da CPL. Presidente Dutra – MA, 26 de
Março de 2018.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  014/2018  –
Sistema de Registro de Preços (SRP). Processo Administrativo
nº 02.2003.0001/2018. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra –
MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO DE
PREÇOS,  objetivando  a  contratação  de  empresa  para  o  futuro  e
eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo diversos
para  atender  as  necessidades  das  Secretarias  Municipais  em
conformidade com o Termo de Referencia  disposto no Anexo I  do
edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei
Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, Decretos Municipais nº 456 e 458/2014 e
subsidiariamente  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00
horas do dia 11 de abril de 2018. A sessão pública de julgamento será
realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,

na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida
José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra – MA, no dia, hora e
local  citados,  em que serão recebidos os envelopes de proposta e
habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados
no mesmo endereço para  consulta  gratuita  ou aquisição mediante
pagamento  de  DAM,  de  2ª  a  6ª,  das  08:00  ás  12:00  horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), 26 de março de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa
Carvalho – Pregoeiro.

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  015/2018  –
Sistema de Registro de Preços (SRP). Processo Administrativo
nº 02.2003.0002/2018. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra –
MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos
interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO DE
PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento
de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades das
Secretarias Municipais,  em conformidade com o Termo de Referencia
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº
123/2006,  alterada  pela  Lei  Complementar  nº  147/2014,  Decretos
Municipais nº 456 e 458/2014 e subsidiariamente as disposições da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 11:00 horas do dia 11 de abril de 2018. A sessão pública
de  julgamento  será  realizada  nas  dependências  da  Secretaria
Municipal  de  Administração,  na  sala  da  Comissão  Permanente  de
Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro,
Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que serão
recebidos os envelopes de proposta e habilitação.  O Edital  e  seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a
6ª,  das 08:00 ás  12:00 horas.  Esclarecimento adicional  no mesmo
endereço  e  através  do  Telefone  nº  99  3663-3470  e  E-mail:
cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA), 26 de março
de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Pregoeiro.

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  016/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.2003.0003/2018.  A  Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe
de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
Menor  Preço  por  Item,  objetivando  a  contratação  de  empresa  o
fornecimento de materiais de construção em geral e do tipo grosso,
materiais elétricos, hidráulicos e de iluminação pública, ferramentas e
ferragens diversas para atender  as necessidades do Município,  em
conformidade com Termo de Referencia disposto no Anexo I do Edital,
o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal
nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 456/2014 e subsidiariamente as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 15:00 horas do dia 11 de abril de
2018. A sessão pública de julgamento será realizada nas dependências
da  Secretaria  Municipal  de  Administração,  na  sala  da  Comissão
Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio,
s/n, Centro, Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que
serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a
6ª,  das 08:00 ás  12:00 horas.  Esclarecimento adicional  no mesmo
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endereço  e  através  do  Telefone  nº  99  3663-3470  e  E-mail:
cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA), 26 de março
de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Pregoeiro.

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  017/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.2003.0004/2018.  A  Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe
de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
Menor  Preço  por  Item,  objetivando  a  contratação  de  empresa  a
prestação de serviços de organização e realização das festividades de
festejos juninos e aniversário da cidade para atender as necessidades
do Município, em conformidade com Termo de Referencia disposto no
Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em conformidade
com a Lei  Federal  nº  10.520/02,  Decreto Municipal  nº  456/2014 e
subsidiariamente  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 09:00
horas do dia 12 de abril de 2018. A sessão pública de julgamento será
realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Avenida
José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra – MA, no dia, hora e
local  citados,  em que serão recebidos os envelopes de proposta e
habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de interessados
no mesmo endereço para  consulta  gratuita  ou aquisição mediante
pagamento  de  DAM,  de  2ª  a  6ª,  das  08:00  ás  12:00  horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), 26 de março de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa
Carvalho – Pregoeiro.

 

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  018/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.2003.0005/2018.  A  Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe
de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para a
prestação de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de
peças de condicionadores de ar  para atender as necessidades das
Secretarias Municipais,  em conformidade com Termo de Referencia
disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº
456/2014  e  subsidiariamente  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se
às  11:00  horas  do  dia  12  de  abril  de  2018.  A  sessão  pública  de
julgamento será realizada nas dependências da Secretaria Municipal
de Administração, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra –
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de proposta e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), 26 de março de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa
Carvalho – Pregoeiro.

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL:  Nº  019/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.2003.0006/2018.  A  Prefeitura

Municipal de Presidente Dutra – MA, através de seu Pregoeiro e Equipe
de Apoio torna público para conhecimento dos interessados que estará
realizando licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
Menor Preço por Item, objetivando a contratação de empresa para o
fornecimento  de  coffee  break  e  refeições  prontas  para  atender  as
necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com Termo
de Referencia disposto no Anexo I do Edital, o qual será processado e
julgado em conformidade com a Lei  Federal  nº 10.520/02, Decreto
Municipal  nº  456/2014  e  subsidiariamente  as  disposições  da  Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 15:00 horas do dia 12 de abril de 2018. A sessão pública
de  julgamento  será  realizada  nas  dependências  da  Secretaria
Municipal  de  Administração,  na  sala  da  Comissão  Permanente  de
Licitação – CPL, situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro,
Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que serão
recebidos os envelopes de proposta e habilitação.  O Edital  e  seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a
6ª,  das 08:00 ás  12:00 horas.  Esclarecimento adicional  no mesmo
endereço  e  através  do  Telefone  nº  99  3663-3470  e  E-mail:
cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente Dutra (MA), 26 de março
de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa Carvalho – Pregoeiro.

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  TOMADA  DE  PREÇOS:  Nº  004/2018.
CONTINUAÇÃO APÓS IMPUGNAÇÃO. Processo Administrativo nº
02.0702.0008/2018. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – MA,
através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público
para  conhecimento  dos  interessados  a  CONTINUAÇÃO  após
IMPUGNAÇÃO e  CORREÇÃO DO EDITAL da licitação na modalidade
Tomada  de  Preços,  do  Tipo  Menor  Preço  GLOBAL,  objetivando  a
contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  para  planejamento,
organização  e  execução  de  concurso  público  para  atender  as
necessidades  do  Município,  o  qual  será  processado  e  julgado  em
conformidade  com  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e
alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se às 10:00
horas do dia  13 de abril  de 2018. A sessão pública de julgamento será
realizada  na  sala  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  -  CPL,
localizada nas dependências da Secretaria Municipal de Administração,
situada à Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra –
MA, no dia, hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes
de habilitação e proposta. O Edital e seus anexos estão à disposição de
interessados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição
mediante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), em 26 de março de 2018. John Sbergues Rodrigues de
Sousa Carvalho – Presidente da CPL.

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  TOMADA  DE  PREÇOS:  Nº  006/2018.
Processo  Administrativo  nº  02.2003.0007/2018.  A  Prefeitura
Municipal  de  Presidente  Dutra  –  MA,  através  de  sua  Comissão
Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos
interessados que estará realizando licitação na modalidade Tomada de
Preços, no regime de empreitada por Menor Preço Global, objetivando
a contratação de empresa para a prestação de serviços de conclusão
da  obra  de  construção  do  centro  de  referência  especializado  de
Asssistência  Social-CREAS  no  Município,  o  qual  será  processado  e
julgado  em  conformidade  com  as  disposições  da  Lei  Federal  n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-se
às 14:00 horas do dia  13 de abril  de 2018.  A sessão pública de
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julgamento  será  realizada  na  sala  da  Comissão  Permanente  de
Licitação - CPL, localizada nas dependências da Secretaria Municipal de
Administração,  situada à Avenida José Olavo Sampaio,  s/n,  Centro,
Presidente Dutra – MA, no dia, hora e local citados, em que serão
recebidos os envelopes de habilitação e proposta.  O Edital  e  seus
anexos estão à disposição de interessados no mesmo endereço para
consulta gratuita ou aquisição mediante pagamento de DAM, de 2ª a
6ª,  das 08:00 ás  12:00 horas.  Esclarecimento adicional  no mesmo
endereço  e  através  do  Telefone  nº  99  3663-3470  e  E-mail:
cplpresidentedutra@hotmail.com.  Presidente  Dutra  (MA),  em 26  de
março  de  2018.  John  Sbergues  Rodrigues  de  Sousa  Carvalho  –
Presidente da CPL.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

COMUNICADO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. TOMADA DE
PREÇOS Nº 004/2018

COMUNICADO.  ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO.  TOMADA DE
PREÇOS Nº 004/2018. A Comissão Permanente de Licitação - CPL da
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PRESIDENTE  DUTRA/MA,  COMUNICA  a
todos  os  interessados  que  foi  ACATADO o  recurso  interposto  pela
e m p r e s a :  F U N D A Ç Ã O  S O U S Â N D R A D E  D E  A P O I O  A O
DESENVOLVIMENTO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  MARANHÃO  –
FSADU,  CNPJ 07.060.718/0001-12 referente ao Edital da  TOMADA DE
PREÇOS: Nº 004/2018, objetivando a contratação de pessoa jurídica
especializada para planejamento, organização e execução de concurso
público para atender as necessidades do Município,  o que acarretou
na  modificação  do  edital,   sendo  reaberto  o  prazo  de  abertura.
Esclarecimento adicional no mesmo endereço e através do Telefone nº
99 3663-3470 e E-mail: cplpresidentedutra@hotmail.com. Presidente
Dutra (MA), 16 de março de 2018. John Sbergues Rodrigues de Sousa
Carvalho – Pregoeiro.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

TERMO ADITIVO Nº 002. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

TERMO ADITIVO Nº 002. PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº 001.13092017.14.0012017, TERMO ADITIVO
Nº  02  (PRAZO)  AO  CONTRATO  CELEBRADO  ENTRE  A  CÂMARA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA E A EMPRESA CONSTRUTORA
CARDOSO LTDA, CNPJ: 03.785.719/0001-73, PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL, A CÂMARA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE DUTRA - MA, com sede à Praça  São Sebastião, SN,
Presidente Dutra - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no
Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –  CNPJ  sob  o  n.º  CNPJ:
07.071.582/0001-46, neste ato representado pelo Sr. Benedito Antônio
Soares Nobrega, Brasileiro, Solteiro, Advogado, residente e domiciliado
à Rua Graça Aranha, condomínio Vitorino de castro, casa 04, centro
Presidente Dutra – MA, portado do RG: 3657593-3, SSPMA e CPF: n°
763.351.003-04  e  a  empresa  CONSTRUTORA  CARDOSO  LTDA,
estabelecida  na  Travessa  Prudêncio  Alves  Feitosa,  Nº  93,  Centro,
Gonçalves Dias – MA, inscrita no CNPJ: 03.785.719/0001-73, adiante
denominada  CONTRATADA,  neste  ato  representado  pelo  neste  ato
representado pelo Sr. Lailson Fernandes Cardoso, com fundamento na
Lei  n.º  8.666,  de  21/06/93,  no  processo  administrat ivo
02.2507.0001/2017 e no Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 001/2017,
firmam o presente Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administração
de Empreitada, que passará a vigorar a partir de sua assinatura e será
regido  pelas  cláusulas  abaixo,  CLÁUSULA  QUARTA  –  DO  PRAZO

CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO, 4.1 – Fica prorrogado o prazo máximo
previsto para execução e conclusão das obras e serviços, objeto deste
Contrato,  de  30  (trinta)  dias  já  prorrogado  pelo  primeiro  aditivo,
passando o mesmo a ter sua vigência dentro do novo prazo, As demais
clausulas  permanecem  inalteradas,  E  por  estarem  justos  e
contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, os
representantes da CÂMARA MUNICIPAL DE  PRESIDENTE DUTRA - MA e
da Contratada,  Presidente  Dutra  -  MA,  em 02 de Março  de  2018,
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA, BENEDITO ANTONIO
SOARES  NOBREGA,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Presidente
Dutra.

Autor da Publicação: JEFFERSON RODRIGUES

Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SRP – Nº 003/2018

A Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - MA, por intermédio do
Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 003/2018,
que teve como objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
gêneros alimentícios, diversos, destinados à composição da merenda
escolar, nas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, tanto na
zona rural quanto na zona urbana do Município de Ribamar Fiquene –
MA, saiu como vencedora, da licitação supracitada, a empresa: J W DE
ALENCAR - ME, inscrita no CNPJ nº 26.678.876/0001-85, localizada na
Rua Bento XVI, Nº 59, Seriema – Caxias – MA, vencedora de todos os
itens,  com proposta  apresentada  no  valor  total  de  R$  535.348,50
(quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e oito reais e
cinquenta centavos). Considerando que o critério de julgamento foi por
Menor Preço por item. O Pregoeiro informa ainda, que os autos do
Processo encontram-se,  com vistas franqueadas aos interessados a
partir  da  data  desta  publicação,  nos  dias  úteis  no  horário  de
expediente da Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - MA. Ribamar
Fiquene  -  MA,  em  12  de  Março  de  2018.  Fernando  Oliveira
Carneiro Pregoeiro

Autor da Publicação: Fernando Oliveira CArneiro

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL – Nº 004/2018

A Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - MA, por intermédio do
Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 004/2018,
que teve como objeto:  contratação de empresa especializada para
organizar,  executar  atividades  de  aperfeiçoamento,  mobilização,
integração  e  qualificação  dos  usuários  e  trabalhadores  do  SUAS,  saiu
como vencedora, da licitação supracitada, a empresa: M. DO N. PAULA
COMERCIO  E  EVENTOS  EIRELI  -  ME,  inscr i ta  no  CNPJ  nº
04.545.163/0001-00, localizada na Rua Santa Tereza, Nº 260, Centro –
Imperatriz  –  MA,  vencedora  de  todos  os  itens,  com  proposta
apresentada no valor total de R$ 188.650,00 (cento e oitenta e oito mil
seiscentos  e  cinquenta  reais).  Considerando  que  o  critério  de
julgamento foi por Menor Preço por item. O Pregoeiro informa ainda,
que os autos do Processo encontram - se, com vistas franqueadas aos
interessados  a  partir  da  data  desta  publicação,  nos  dias  úteis  no
horário de expediente da Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene -
MA. Ribamar Fiquene - MA, em 12 de Março de 2018. Fernando Oliveira
Carneiro Pregoeiro Municipal
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